
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 20
Povel

Č. 8 / 2022 13. 09. 2022 / 18:00 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Lukáš Popelák, PhDr. Zdeněk Machalíček, Ing. Noemi Batlová, Vít Pachta, Bc. David Novák,
Ivo Fryč, Jan Jančík, Karel Marek

Omluveni: Jana Michlová, Helena Matysová

Neomluveni: Mgr. Dagmar Žůrková

Hosté: p. Spáčil (MPOL), p. Junkerová (Street Art festival)

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

Předseda Komise městské části č. 20 Olomouc-Povel (dále jen KMČ) svolal jednání na 18:00 hodin dne 13. 9.
2022 v Radegastovně na adrese Janského 8.
Komise je usnášeníschopná, nadpoloviční většina všech členů nutná pro přijetí usnesení je 6 členů.
Body programu:
1. Schválení programu schůze
2. Vystoupení zástupců MPO, PČR
3.Vystoupení hostů
4.Kontrola požadavků z minulých zápisů
5.Projednávané záležitosti
6.Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl
7.Nové požadavky
8.Obecné informace, různé
Usnesení:

Program jednání je schválen dle návrhu.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

KMČ děkuje zástupci MPOL, p. Spáčilovi, za pravidelnou účast na jednáních. Aktuálně nevznáší žádné dotazy.

03 Vystoupení hostů

03.1 Street Art Festival

P. Junkerová za organizátory Street Art Festivalu Olomouc představila program týkající se MČ Povel. Od 13. 9.
na technickém objektu na ul. Janského vytváří malbu polský umělec Jan Porczyński, který ji věnuje obyvatelům
města. Tato akce je podpořena městem Olomoucí a je zapojena do dnů tzv. Polské sezóny v Olomouci.
Zakončena je dne 16. 9. od 15.00 komunitní slavností otevřenou všem obyvatelům. 
P. Junkerová dále vyslovila přání na spolupráci i v dalších letech s ideovým návrhem na uměleckou výmalbu
asfaltového hřiště, která by měla praktické využití pro dětské hry.

03.2 Korespondenční podněty

KMČ obdržela několik korespondenčních podnětů, jejichž obsah je dále uveden v podbodech bodu 7 zápisu.



04 Kontrola požadavků z minulých zápisů

Dětské hřiště Heyrovského č.o. 2 - 4. - Předáno
Zastávka Hotelový dům - Předáno
Výtluk v novém asfaltu Kischova 2 - Předáno
Úprava intervalu zelené na přechodu v křiž. Velkomoravská-Schweitzerova, rameno "od Hotelového domu do
sídliště" - odpověď odboru dopravy a územního rozvoje: "K Vašemu požadavku na úpravu signálního plánu
sděluji následující: - naší snahou je snahou zajistit chodcům co nejplynulejší přechod přes komunikaci, ale to se
nesmí dít na úkor snížení kapacity lokality; někdy to jde, někdy ne (záleží na požadavcích koordinace, délce
cyklu, mezičasech chodeckých skupin atd.), - na tahu ulice Velkomoravská je provozováno během dne několik
rozdílných signálních plánů - proto v některých signálních plánech se toto na předmětné lokalitě podařilo, v
ostatních signálních plánech by to mělo negativní dopad na kapacitu křižovatky, - lokalita není vybavena
detekčním systémem (takže o dopravních intenzitách nevíme nic ani my, ani řadič SSZ), takže názor, že pro
některý směr svítí signál Volno zbytečně, je vysoce subjektivní, - úprava tohoto stavu bude možné se zabývat až
po celkové rekonstrukci SSZ této křižovatky, kdy bude osazena detekčním systémem"

05 Projednávané záležitosti

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 Obnovení vodorovného DZ Kpt. Jaroše

KMČ žádá, dle podnětu z řad obyvatel, o obnovení vodorovného DZ na parkovišti před vchodem Kpt. Jaroše 1.

2 Úprava zeleně (keřů) u Jeremiášovy 14

KMČ žádá, na základě požadavku SVJ Jeremiášova 14, o úpravu (zmenšení) keřů u tohoto vchodu směrem do
ulice. Z důvodu, aby keře nesloužily jako místo pro vykonávání lidských potřeb.

3 Odstranění dvou laviček z pěší zóny Nedvědova u plotu MŠ Bieblova

KMČ obdržela z řad obyvatel podnět na odstranění dvou laviček nacházejících se na konci pěší zóny
Nedvědova (směrem do Heyrovského ul.), při plotu MŠ Bieblova. Jedná se o místo scházení hlučné mládeže a
podnět poukazuje na negativní vlivy tohoto scházení v blízkosti MŠ, zejména poházené odpadky a konzumaci
alkoholu.
Usnesení: KMČ s podnětem souhlasí a žádá o provedení odstranění laviček. 
Hlasování: 7 pro, 0 se zdrželo, 1 proti.

4 Umístění laviček k dětskému hřišti u MŠ Bieblova

KMČ žádá, dle podnětu z řad obyvatel, o umístění laviček pro rodiče s dětmi k dětskému hřišti, které se nachází
při MŠ Bieblova ve směru do ulice Kpt. Jaroše. Hřiště bylo zřízeno během revitalizace, ale nebyly zde žádné
lavičky umístěny, v kontrastu s množstvím laviček na pěší zóně Nedvědova.
KMČ navrhuje využití laviček odstraněných dle požadavku "Odstranění dvou laviček z pěší zóny Nedvědova u
plotu MŠ Bieblova".

5 Pravidelná kontrola hmotnosti tranzitní kamionové dopravy na Velkomoravské ul.

KMČ vznáší podnět, aby město podniklo veškeré možné kroky při spolupráci na zřízení pravidelné kontroly
hmotnosti projíždějící kamionové dopravy na Velkomoravské ulici, jakožto nástroje k regulaci nákladního
tranzitu, který velmi zatěžuje průjezd skrz město a zejména život obyvatel v naší MČ.



08 Obecné informace

Toto jednání je posledním řádným v aktuálním funkčním období rady města.
Svolání příštího jednání je podmíněno událostmi a rozhodnutími uskutečněnými po volbách do zastupitelstva
města, které se konají 23. a 24. 9.
Předběžně je příští jednání KMČ stanoveno na standardní termín dle plánu, tedy 11. 10. v 18.00 v DDM na
Janského 1.

III. SCHVÁLENÍ ZÁPISU č. 8 / 2022

Datum schválení zápisu: 16. 09. 2022 Předseda/předsedkyně KMČ:
Lukáš Popelák

Zapsal/a:
Bc. David Novák

Ověřil/a:
Lukáš Popelák


